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Um sorriso mais branco hoje mesmo
Sistema de branqueamento activado pela luz
Com o WhiteSpeed da Philips Zoom, pode obter o sorriso mais branco possível
com apenas um tratamento de 45 minutos realizado pelo seu especialista em
saúde oral. Não é de admirar que a Philips Zoom seja a marca de branqueamento
proﬁssional mais solicitada por pacientes nos EUA.
Resultados de qualidade proﬁssional
Segurança e eﬁcácia comprovadas para dentes e gengivas
Recomendado e administrado pelo seu especialista em saúde oral
Personalizado para conforto
Regulações de intensidade ajustáveis
O seu sorriso mais conﬁante agora
14 milhões de sorrisos e continua a crescer****
O seu sorriso mais branco possível
Tecnologia activada pela luz para um branqueamento potente
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Destaques

Especiﬁcações

Resultados impressionantes e rápidos
Porquê esperar pelos resultados quando pode
ter dentes mais brancos agora? Com a
lâmpada WhiteSpeed da Philips Zoom, pode
obter o sorriso mais branco possível com
apenas uma visita de 45 minutos ao seu
dentista.
Tecnologia activada pela luz
Ao contrário de muitos outros sistemas, o
WhiteSpeed da Philips Zoom utiliza uma luz
LED patenteada para acelerar o
branqueamento proporcionando resultados
excelentes num período de tempo mínimo.
Recomendado por proﬁssionais
O WhiteSpeed da Philips Zoom é administrado
pelo seu especialista em saúde oral, por isso
sabe que é a melhor opção e a mais saudável
para os seus dentes.
Segurança e eﬁcácia comprovadas
A lâmpada WhiteSpeed da Philips Zoom é
apoiada por estudos que demonstraram que
esta é segura e eﬁcaz para os seus dentes e
gengivas. 95% dos pacientes inquiridos
aﬁrmam que a lâmpada WhiteSpeed da
Philips Zoom oferece excelentes resultados.*

Deﬁnições ajustáveis
Ao contrário de outros sistemas de
branqueamento, o WhiteSpeed da Philips
Zoom possui deﬁnições de intensidade
reguláveis e pode ser personalizado para
eliminar a sensibilidade e maximizar o seu
conforto. De facto, mais de 90% das pessoas
inquiridas sentiram pouca sensibilidade ou
nenhuma com a lâmpada WhiteSpeed da
Philips Zoom.

Segurança comprovada
Gestão da sensibilidade: Intensidade de luz
ajustável
Seguras: Nenhuma ou pouca sensibilidade

Preferido por milhões
A lâmpada WhiteSpeed da Philips Zoom faz
parte da popular linha de branqueamento da
Philips Zoom, a marca de branqueamento
proﬁssional mais solicitada pelos pacientes e
que recebe a conﬁança de mais de 14 milhões
de pessoas****. De facto, o Zoom WhiteSpeed
tem uma taxa de satisfação dos pacientes de
96%; resultados baseados num estudo num
universo de 500 pessoas nos EUA*. Este é
fornecido pelos mesmos criadores de marcas
populares que conhece e adora, como a
Philips Sonicare e a BreathRx, e foi concebido
para ajudar a melhorar a saúde do seu sorriso.
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Performance
Branqueamento máximo: ***
Proﬁssional: Uma só consulta de 45 min.
Testado clinicamente: até 8 tons em
45 min.*****

* Inquérito a pacientes nos Estados Unidos
* *Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os
países. Contacte o seu representante local da Philips
para obter uma lista completa dos produtos Philips
Zoom.
* * *Pode variar dependendo do procedimento.
* *** Dados de vendas internos
* **** Estudo clínico de 2011 do Dr. Penchas

